OBEC JESENÍK NAD ODROU
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018

Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou
Datum: 28. 5. 2018
Předkládá: starosta obce, účetní
Zastupitelstvu obce se předkládá toto rozpočtové opatření:

1. Příjmy
Příjmová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 38 749 541 Kč.
Do příjmů byly zapojeny dotace z úřadu práce (ÚP) na veřejně prospěšné práce (VPP) ve výši 210 tis. Kč,
průtoková dotace pro Základní školu Jeseník nad Odrou ve výši 112 tis. Kč, neinvestiční dotace pro knihovnu
na projekt „Knihovna jako místo komunitního setkávání a vzdělávání“ 30 tis. Kč.
V letošním roce neobdržíme dotaci na zateplení tělocvičny, podle rozhodnutí o dotaci to bude až v r. 2019 ve
výši 1 533 tis. Kč. Dále bychom měli obdržet dotaci 2 110 tis. Kč na víceúčelové hřiště.
Další úpravy se týkají obdržených přeplatků na energiích (MŠ, ZS, VO).
Příjmová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 39 703 323 Kč.

2. Výdaje
Výdajová stránka rozpočtu před provedením rozpočtového opatření činila 38 858 721 Kč.
Ve výdajích se upravují částky příspěvků pro sloučenou Základní školu a Mateřskou školu Jeseník nad Odrou.
Celkový objem finančních prostředků se navyšuje o průtokovou dotaci pro Základní školu Jeseník nad Odrou
ve výši 112 tis. Kč a 150 tis. Kč na opravu vchodových stříšek, opravu rolet a žaluzií a interaktivní a magnetické
tabule. Dále se upravují výdaje na obnovu školkové terasy v Jeseníku nad Odrou (135 tis. Kč), zapojení dotace
na víceúčelové hřiště (2 110 tis. Kč), neinvestiční dary a dotace pro neziskový sektor (50 tis. Kč), rozšíření
veřejného osvětlení v Jeseníku nad Odrou od MŠ po „Řáholec“ a v ulici u Kremlingů (700 tis. Kč), dodatečné
změny územního plánu (17 tis. Kč), zapojení dotace z úřadu práce na VPP vč. vlastních prostředků (235 tis. Kč),
výdaje na pořízení pozemků blahutovického rybníku vč. náhrady (335 tis. Kč), nákup mulčovače (230 tis. Kč) a
výdaje na obnovu malé požární nádrže v Hůrce (60 tis. Kč).
Rezerva rozpočtu r. 2018 byla vyčerpána a na krytí dalších výdajů byly použity prostředky ze zůstatků
z minulých let ve financování pol. 8115.
Výdajová stránka po provedeném rozpočtovém opatření činí 40 572 594 Kč.

3. Financování
Financování před provedením rozpočtového opatření činilo 109 180 Kč.
Ve financování byly zapojeny prostředky z minulých let ve výši 760 091 Kč na vykrytí zapojených výdajů.
Financování po provedeném rozpočtovém opatření činí 869 271 Kč.

4. Změna závazných ukazatelů
Objemy neinvestičních prostředků pro příspěvkové organizace:
Mateřská škola Jeseník nad Odrou, IČ: 70985880
Základní škola Jeseník nad Odrou, IČ: 70985871
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